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2016. március 31-i 

A megyei tanácsos úr Boroş Raul-Alin megbizatási  megszűnésének megerősitését illetően 

 

 

Maros Megyei Tanács, 

Látván a Maros Megyei Tanács Elnökének 2016.03.24 / 5.423 számú tényfeltáró jelentését, 

valamint Boroş Raul-Alin úr felmondását,  

 

 

Tekintetbe véve a 2004/393 sz. Törvény 9. cikk (2) bekezdés “a” betűjének rendeleteit, és 

ugyanazon Törvény 10. cikk  rendelkezéseit,  a helyi választott tisztviselők  jogállását 

illetően, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, valamint a Maros Megyei Tanács 

Szervezeti és Működési Szabályzat 26. Cikk (2) bekezdés “a” betűjének és (3) bekezdésnek 

megfelelően, mely a 2012.07.26/87. sz. Maros Megyei Tanács Határozata álltal volt 

jóváhagyva, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, 

 

A 2001 / 215 sz. Törvény 97. cikk (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a helyi 

önkormányzat tekintetében, újra kiadott, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, 

 

 

 

 

határozza: 

 

1. Cikk tudomásul veszi Boroş Raul-Alin úr megyei tanácsos beosztottságából való 

felmondását, megállapitja Boroş Raul-Alin úr Maros Megyei Tanács megyei tanácsos 

megbizatásának felmondását, és helyét betöltetlennek nyilvánitja.  

 

2. Cikk A jelen határozatot közöljük Boroş Raul-Alin úrral és a Nemzeti Liberális Párt – 

Marosi Fiókjával.  

 

 

 

 

 

 

ELNÖK                                                                                                                      Ellenjegyzi 

Ciprian Dobre                                                                                                               TITKÁR 

                                                                                                                                   Paul Comsa  
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2016. 03.24/5.423 Sz.  

VI D 1 Akta 

JELENTÉS 

Boroş Raul-Alin úr megye tanácsosi megbizatás megszűnésének megállapitását illeően 

A 2004/393 sz. Törvény 10. Cikk rendelkezéseinek megfelelően, a helyi választott tisztviselők 

jogállását illetően, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, Boroş Raul-Alin úr 

beiktatta a Maros Megye Tanácsánál a 2016.03.02 / 3842 számú megyei tanácsos 

beosztásából való  felmondását.  

A 2004/393 sz. Törvény 9. cikkének  (2) bekezdés “a” betűje , a (3) bekezdés és a 10. cikk 

rendelkezéseinek megfelelően, a helyi választott tisztviselők  jogállását illetően, az utólagos 

módositásokkal és kiegészitésekkel, valamint a Maros Megyei Tanács Szervezeti és 

Működési Szabályzat 26. Cikk (2) bekezdés “a” betűjének megfelelően, mely a 2012/87. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozata álltal volt jóváhagyva, au utólagos módositásokkal és 

kiegészitésekkel, a megyei tanácsos rang megszűnik, a határidő előtt, a lemondás 

következtében, a megyei tanácsos elfogadván ebben az értelemben, a megyei tanács elnök 

javaslatára a határozatot, mely álltal tudomásul veszi a lemondását és bejelenti  a beosztott 

helyének  megüresedését.  

A fentiek fényében javasoljuk a mellékelt határozati tervezet jóváhagyását, Boroş Raul-Alin 

úr megyei tanácsos beosztottságából való lemondásának értelmében, megállapitván Boroş 

Raul-Alin úr Maros Megyei Tanácson belüli megyei tanácsos megbizatásának megszűnését 

és helyének  üressé  nyilvánitását.  

ELNÖK 

Ciprian Dobre 
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